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TOELICHTING 

Vanaf 1 juli 2022 zet Vlaanderen de deeltjestellertest (PN-meting) in bij de techni-

sche keuring van dieselwagens. Die maatregel moet roetfilterfraude tegengaan en 

bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Dankzij die milieutest zou Vlaanderen kop-

loper moeten worden in de Europese strijd tegen roetfilterfraude. De deeltjestel-

lertest is van toepassing op alle personenwagens en lichte vrachtauto’s met een 

Euro 5-dieselmotor en hoger. 

Als een voertuig meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uit-

stoot, ontvangt de eigenaar een rode kaart en krijgt hij drie maanden de tijd om 

een nieuwe roetfilter te laten installeren. Voertuigen die tussen de 250.000 en 1 

miljoen roetdeeltjes laten opmeten, krijgen een groene kaart met een waarschu-

wing dat er mogelijk iets aan de hand is met de roetfilter en de melding van een 

overgangsperiode van twee jaar. 

In de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2022 werden er 141.000 diesel-

voertuigen met roetfilter gecontroleerd. Daarvan werden er 8673 afgekeurd: dat 

is 6,1 procent van het totale aantal voertuigen dat werd aangeboden. Van die af-

gekeurde voertuigen kregen er 4029 een waarschuwing dat de roetfilter niet opti-

maal werkt en moeten de eigenaars hun voertuig tegen de volgende keuring laten 

aanpassen.  

Ondertussen blijkt dat het voornamelijk de oudere Euro 5a-voertuigen zijn die wor-

den afgekeurd. Het gaat daarbij vooral om wagens die dateren van voor 1 januari 

2013. In die categorie kreeg 12,7 procent van de voertuigen een rode kaart. Van 

de Euro 5b-wagens werd 8 procent afgekeurd en bij de Euro 6-wagens was dat 1,9 

procent.  

Sommige wagens waren afgekeurd omdat er fraude was gepleegd met de roetfil-

ter. Maar heel wat andere wagens werden afgekeurd hoewel testen in de garage 

hadden uitgewezen dat de geïnstalleerde roetfilter perfect werkt. Zelfs wagens met 

een gereinigde of vervangen roetfilter blijken problemen te ondervinden om door 

de keuring te raken. Het kan vanzelfsprekend niet de bedoeling zijn dat eigenaars 

van wagens met Euro 5- of Euro 6-motoren die zijn uitgerust met een correct 

werkende roetfilter, het slachtoffer worden van de nieuwe deeltjestellertest. De 

garagesector heeft geen pasklare oplossing om die automobilisten te helpen.  

De nieuwe deeltjestellertest leidt tot onzekerheid en zware financiële kosten voor 

veel wageneigenaars. Bepaalde getroffen automobilisten getuigen van facturen tot 

ruim 4000 euro. Aan auto-onderdelen hangt dan ook een flink prijskaartje: injec-

toren kosten 400 euro per stuk (x 4), een EGR-klep kost 600 euro, een roetfilter 

kost 2000 euro en voor een nieuwe uitlaat betaal je 600 euro. Bovendien is er – 

zo blijkt – geen garantie dat het voertuig na het uitvoeren van de aanpassingen 

wel degelijk een groene kaart zal ontvangen. De afgekeurde wagens zijn op slag 

nog maar weinig waard en raken ook op de tweedehandsmarkt niet meer verkocht. 

Niet alleen voor de eigenaars van de wagens, maar ook voor de autogarages leidt 

de invoering van de deeltjestellertest tot heel wat kopzorgen en problemen. In dat 

verband moet ook opgemerkt worden dat niet alle garages al een nieuw meettoe-

stel kunnen aankopen omdat er niet genoeg op de markt zijn. De garagesector 

verwacht dat het nog minstens een jaar zal duren voor alle garages zich met de 

juiste toestellen hebben kunnen uitrusten. De wageneigenaars vragen na een af-

keuring uitleg aan hun garagehouder, maar die kan vaak geen pasklaar antwoord 

geven, laat staan dat hij kan meedelen wat de kosten zullen zijn om de wagen wél 

door de keuring te krijgen.  
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Bovendien rijzen bij heel wat garagehouders die intussen wél een toestel hebben, 

grote vragen over de werking van de meettoestellen. Zo zijn er meldingen dat 

deeltjestellingen in de garage een positief resultaat geven, terwijl dat in het keu-

ringsstation vervolgens niet het geval is. Er zijn ook getuigenissen dat bij sommige 

testen identieke deeltjestellertoestellen verschillende waarden blijken te meten bij 

een en dezelfde wagen. Er is dus grote onzekerheid over de betrouwbaarheid van 

de toestellen die worden gebruikt voor de deeltjestellingen. Volgens de garagehou-

ders zou een aanpassing van de software van de wagen een mogelijke oplossing 

zijn, maar die aanpassingen kan een garagehouder zelf niet uitvoeren. Alleen de 

constructeur kan dat doen. 

Toch blijkt de minister geen oren te hebben naar de argumenten van de gedupeer-

den. In de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 13 oktober schoof 

ze de hete aardappel door naar de garagesector, met de mededeling dat “het een 

zaak voor de garagisten zelf is om te zorgen dat ze een goede service aan hun 

klanten kunnen leveren”.1 Volgens de minister heeft de Vlaamse Groepering van 

Erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs (GOCA) zich geëngageerd 

om bijkomende infosessies te organiseren en informatie te verstrekken aan de ga-

ragehouders zodat ze hun klanten zo goed mogelijk verder kunnen helpen. Gara-

gehouders zijn echter zeer sceptisch over die infosessies omdat ze geen oplossing 

bieden voor de concrete bezorgdheden en problemen waar ze mee worstelen.  

Een garagist vergeleek de problematiek van de deeltjestellingen met een wedstrijd 

waarbij de spelregels tijdens de wedstrijd worden aangepast en heel wat spelers 

plots met een rode kaart geconfronteerd worden. Het is bovendien al te gek dat 

wagens met Euro 5a-norm die in Vlaanderen niet door de deeltjestellertest raken, 

in Wallonië niet aan de nieuwe test onderworpen worden. Sommige Vlamingen 

steken dan ook de taalgrens over om hun auto te laten keuren. 

 

 

Wim VERHEYDEN 

Bart CLAES 

Carmen RYHEUL 

Chris JANSSENS 

 

  

 
1  https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1666038 

/verslag/1671296 

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1666038%0b/verslag/1671296
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1666038%0b/verslag/1671296
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

Het Vlaams Parlement, 

− gelet op de deeltjestellertest (PN-meting), die vanaf 1 juli 2022 wordt ingezet 

bij de technische keuring van dieselwagens in Vlaanderen om roetfilterfraude 

tegen te gaan en een betere luchtkwaliteit te verzekeren; 

 

− overwegende dat: 

1° de ambitie om een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen te bewerkstelligen 

toe te juichen is, maar dat niet rechtvaardigt dat wagens met een correct 

werkende roetfilter afgekeurd worden;  

2° heel wat wagens met een roetfilter die volgens metingen in de garage 

perfect blijkt te functioneren, toch afgekeurd worden;  

3° de plaatsing van een nieuwe roetfilter een forse kostprijs van enkele dui-

zenden euro’s met zich meebrengt;  

4° veel garagehouders niet over een nieuw meettoestel beschikken; 

5° er grote twijfels zijn over de betrouwbaarheid van de deeltjestellertest;  

6° de minister geen oren blijkt te hebben naar de argumenten van de gedu-

peerden, zoals bleek uit haar antwoorden op eerdere vragen daarover in 

het Vlaams Parlement;  

7° de Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs 

(GOCA) zich heeft zich geëngageerd om de test opnieuw grondig door te 

nemen met TRAXIO, de federatie van de autosector en aanverwante sec-

toren; 

− vraagt aan de Vlaamse Regering om:  

1° de toepassing van de recent ingevoerde deeltjestellertest alsnog op te 

schorten tot het overleg tussen GOCA en TRAXIO duidelijke resultaten 

heeft opgeleverd en de nodige technische oplossingen zijn gevonden om 

het probleem van de deeltjestellingen bij Euro 5- en Euro 6-dieselwagens 

op te lossen; 

2° te zoeken naar de oorzaak van de verschillende meetresultaten die worden 

geregistreerd bij individuele voertuigen en daar een oplossing voor uit te 

werken; 

3° de deeltjestellertest bij te sturen zodat wagens met een correct werkende 

roetfilter niet langer worden afgekeurd; 

4° behalve in geval van fraude of bij een defecte roetfilter, aan automobilis-

ten van wie de wagen op basis van de deeltjestellertest werd afgekeurd, 

een groene kaart met waarschuwing te geven die hun een jaar de tijd 

geeft om hun wagen alsnog in orde te brengen. 

 

 

Wim VERHEYDEN 

Bart CLAES 

Carmen RYHEUL 

Chris JANSSENS 
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